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لبنان

لبنان

ّ
خطة وقحة لجمعية المصارف:
أمالك الدولة لشطب خسائرنا
قضية اليوم

وعود بمئات
آالف الوظائف!

اعترضت جمعية المصارف على الخطة المالية التي ّ
أقرتها الحكومة ،ووعدت بخطة بديلة .خطة فيها من الوقاحة ما
ّ
يسمح للجمعية بادعاء أنها لم تتخلف ًعن تلبية مودعي المصارفّ ،وبأن تطالب باالستيالء على إيرادات قطاع االتصاالت،
وأراضي الدولة واألمالك البحرية ،فضال عن منع الحكومة من التخلف عن سداد الديون الداخلية التي يحملها مصرف
لبنان والمصارف .المصارف لم تكتف بنهش األموال العامة والخاصة ،بل هي تسعى أيضًا لنهش أمالك الدولة أيضًا
محمد وهبة
بعنوان «مساهمة في خطة الحكومة
ّ
ل ـل ـت ـعــافــي امل ـ ــال ـ ــي» ،وزعـ ـ ـ ــت جـمـعـيــة
ّ
امل ـص ــارف ورق ــة تــزعــم أن ـهــا خطتها
ّ
ال ـبــدي ـلــة م ــن خــطــة ال ـحـكــومــة املــالـيــة
التي ّ
سماها مجلس ال ــوزراء «خطة
التعافي» .الجمعية وصفت ورقتها
ّ
بأنها مساهمة منها في الخطة التي
لم تشترك أو تستشر فيها .في هذه
ال ــورق ــة الـكـثـيــر م ــن ال ــوق ــاح ــة ،إال أن
أب ــرزه ــا الـتـحــدث «بــاســم امل ــودع ــن».
هم أنفسهم املودعون الذين استولت
امل ـص ــارف عـلــى أمــوال ـهــم ويـحــاولــون
سحبها بال طائل .ال بل إن الجمعية
تشير إلــى أنها ”تعتزم اإلسـهــام في
جـ ـه ــود خـ ـ ــروج ل ـب ـن ــان م ــن األزم ـ ـ ــة“،
وهي التي تتعامى عن حقيقة كونها
أحــد أبــرز مـصــادر هــذه األزم ــة وأكبر
أسبابها .هي التي ّ
فرطت في أمــوال
امل ــودع ــن وق ـ ّـدم ـت ـه ــا ع ـلــى ط ـبــق من
ذهـ ــب مل ـص ــرف ل ـب ـن ــان الـ ـ ــذي ب ـ ّـدده ــا
خ ــاف ــا ل ـق ــان ــون ال ـن ـق ــد وال ـت ـس ـل ـيــف.
م ـســؤول ـيــة ه ــذا اإلفـ ـ ــاس ،م ــن زاوي ــة
امل ــودع ــن ،تـقــع عـلــى عــاتــق املـصــارف
ً
أوال ول ــ«ت ـص ـط ـف ــل» ه ــي وم ـص ــرف
ل ـب ـنــان وحــاك ـمــه الـ ــذي أغـ ــدق عليها
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــات امل ـن ـت ـج ــة
ل ــأرب ــاح والــرســام ـيــل امل ـجــان ـيــة .أيــن
ّ
ذهبت هــذه االرب ــاح وكــم تــوزع منها
إلى الخارج؟ فليكشفوا عن أرصدتهم
وأمالكهم في الخارج مقابل السماح
ّ
لهم بتقديم خطة!

قــادرون على ســداده .وكــأن املصارف
لـيـســت ه ــي سـبـبــا رئـيـسـيــا ف ــي هـ ّـذه
األزمــة التي أنتجت معدالت تضخم
يقدر أن تصل إلــى  %53هــذه السنة،
وأن املصارف لم تكن أحد أعمدة هذا
تستول على
النظام الذي انهار ،ولم
ِ
أموال املودعني…
أم ــا بالنسبة إل ــى الــديــون بالعمالت
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة الـ ـت ــي أعـ ـلـ ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة
الـتــوقــف عــن س ــداده ــا ،ف ــإن املـصــارف
تـقـتــرح أن تـتـضـمــن إعـ ــادة هيكلتها
خيارات ،من ضمنها واحد على األقل
يتعلق باستبدال الديون بأخرى على
أس ــاس قــانــون أمـيــركــا ،وآخ ــر يتعلق
باستبدال الديون على أساس قانون
لبناني ،مشيرة إلى أنه «إذا ّ
تم بنجاح
ال ـتــوقــف ع ــن سـ ــداد ال ــدي ــن الــداخ ـلــي،
واستبدال الدين الخارجي ،فسينتج
عن ذلك انخفاض في نسبة الدين إلى
الناتج املحلي اإلجمالي وعلى مدى
السنوات العشر املقبلة من  %154في
 2022إلى  %72.5في .»2030

نكتة سيئة

تزعم ّالخطة أن المصارف
لم تتخلف عن تسديد
الودائع ألصحابها
شطب الخسائر مقابل
أمالك الدولة في االتصاالت
واألراضي واألمالك البحرية
االستيالء على األمالك العامة
تبدأ املصارف كالمها باتهام الحكومة
ّ
بـ ــأن ـ ـهـ ــا صـ ـ ـ ّـرحـ ـ ــت فـ ـ ــي خ ــطـ ـتـ ـه ــا عــن
ّ
«بيانات مضللة وغير دقيقة» .وترى
الجمعية أن «القطاع املصرفي سليم،
وال يحتاج إلى إنقاذ ،بل يحتاج إلى
أن تدفع الحكومة التزاماتها» .إال أن
الجمعية ،في املقابل ،تقترح «تسوية
ت ـت ـض ـمــن إن ـ ـشـ ــاء ص ـ ـنـ ــدوق ح ـكــومــي
إلط ـف ــاء ال ــدي ــن تـسـهــم ف ـيــه الـحـكــومــة
ب ــأص ــول ت ـم ـل ـك ـهــا ب ـق ـي ـمــة  40م ـل ـيــار
دوالر (ق ـ ـطـ ــاع االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،أراض ـ ــي
ال ــدول ــة ،األم ـ ــاك ال ـب ـحــريــة…) مقابل
ك ــام ــل األس ـ ـهـ ــم .ويـ ـص ــدر ال ـص ـن ــدوق
س ـنــدات دي ــن طــويـلــة األج ــل ومنتجة
للفوائد بقيمة  40مليار دوالر ّ
(مقومة
بـ ــالـ ــدوالر) م ــن أج ــل ت ـســويــة نـهــائـيــة
لــديــن الـحـكــومــة عـلــى م ـصــرف لبنان
(يحمل مصرف لبنان هــذه السندات
وي ـس ـت ـف ـيــد م ــن ف ــوائ ــده ــا) .ث ــم يـنـقــل

تعلمت من الرئيس سعد
املصارف ّ
الحريري كيفية إطــاق الــوعــود .أمر
ال ب ـ ّـد مــن الـتـنــويــه بــه ألن ــه يـعـ ّـبــر عن
حقيقة قاسية في بنية هــذا النظام.
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ك ـم ــا ف ـع ــل س ـيــاس ـيــون
آخرون بأشكال مختلفة ،وعد بخلق
ع ـشــرات آالف الــوظــائــف .املـصــارف
تعد اللبنانيني ،اليوم ،بعشرات آالف
أخــرى على الشكل اآلت ــي 350 :ألف
وظيفة في االقتصاد النظامي التي
سـتـخـلــق م ــن رؤي ـت ـهــا االق ـت ـصــاديــة
في نشاطات تصدير اللوجستيات
والـخــدمــات ،ويـضــاف إليها  50ألف
وظيفة في الصناعة ،و 50ألف وظيفة
ف ــي الـ ــزراعـ ــة ،و 60أل ــف وظ ـي ـفــة في
اقـتـصــاد املـعــرفــة ،و 10آالف وظيفة
في الخدمات املالية .أما الناتج املحلي
الـفــردي فسيبلغ  15ألــف دوالر عام
!2030

(مروان طحطح)

مصرف لبنان ،إلى الصندوق ،كل ما
يتعلق بدين الــدولــة وفــوائــدهــا ،وفي
امل ـقــابــل تـشـطــب ال ـح ـكــومــة ك ــل الــديــن
املحمول من مصرف لبنان».
ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،وب ـ ـ ـع ـ ـ ـي ـ ـ ـدًا ع ــن
ال ـت ـع ـق ـيــدات الـ ـ ـ ــواردة ف ــي م ــا يسمى
ّ
«خـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــارف» ،س ـي ـن ـت ـه ــي
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ك ـ ــاآلت ـ ــي :شـ ـط ــب دي ـ ــون
الدولة بالليرة املحمولة من مصرف
لبنان مقابل ديــون جديدة بالدوالر
مـغـطــاة ب ــإي ــرادات مــن أم ــاك الــدولــة.
أي إن مصرف لبنان سيشطب ديونه
ع ـل ــى الـ ــدو ّلـ ــة م ـق ــاب ــل ح ـص ــول ــه عـلــى
فــوائــد تـغــذيـهــا إي ـ ــرادات االت ـصــاالت
واألمـ ــاك الـبـحــريــة وأراضـ ــي الــدولــة.
وقد ينتهي األمر بشكل أفظع ،عندما
تـتـقـ ّـرر تصفية الـصـنــدوق ،فيحصل
مصرف لبنان على كامل هذه األصول

ويبيعها كما يشاء ،أو يبقى شريكًا
مـضــاربــا لـلــدولــة فــي هــذه اإليـ ــرادات،
ّ
ول ــه أن يــوزع ـهــا عـلــى امل ـص ــارف كما
ف ـعــل ســاب ـقــا ف ــي ال ـه ـنــدســات املــالـيــة
الـ ـت ــي خ ـل ـقــت ك ـت ـلــة ن ـق ــدي ــة بــال ـل ـيــرة
لـتـغــذيــة أرب ـ ــاح املـ ـص ــارف (نسميها
تحويل املال العام إلى املال الخاص).
الدين بالليرة يبقى قائمًا
ه ـ ـ ـ ـ ــذه وقـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوق ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــف،
وخصوصًا أنها تفترض أيضًا منع
ّ
الدولة عن التخلف عن سداد ديونها
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة (املـ ـحـ ـم ــول ــة مـ ــن م ـصــرف
لبنان واملصارف) ،أي أن تبقى الدولة
تدفع فوائد الديون الداخلية ملصرف
ل ـب ـنــان وامل ـ ـصـ ــارف (مـ ـص ــرف لـبـنــان
يحمل سندات خزينة بقيمة 51250
مليار ليرة ،واملصارف تحمل سندات
خزينة بقيمة  21100مليار ليرة).

حسابات الجمعية تتضمن اقتطاعًا
من فوائد هذه السندات «حتى يعود
ال ــدي ــن إل ــى م ـســار االس ـت ــدام ــة ،وه ــذا
األمر يتطلب من وزارة املال أن تقوم
طــوعـيــا ب ـعــرض اس ـت ـبــدال ال ــدي ــون»،
(ي ـع ـنــي اسـ ـتـ ـب ــدال ال ــدي ــون ال ـقــدي ـمــة
ذات الفوائد املرتفعة ،بديون جديدة
ّ
بفوائد أقل ،من دون أن تذكر الجمعية
ما هي معدالت الفائدة الجديدة).
محاولة الجمعية تسويق هذه الفكرة
تستند إلــى أن امتناع الحكومة عن
التخلف عــن ســداد الــديــون الداخلية
سيفسح لها املجال لتكون بوضعية
أفضل فــي مفاوضاتها مــع صندوق
النقد الدولي« :سيكون وضع لبنان
أف ـ ـضـ ــل إذا لـ ــم ي ـت ـخ ـل ــف عـ ــن سـ ــداد
الــديــون الــداخـلـيــة لضمان الحصول
على برنامج مــع الصندوق مــن أجل

تـغـطـيــة ك ــل ال ـح ــاج ــات الـتـمــويـلـيــة»
(هـ ــذه ال ـح ــاج ــات ت ـق ـ ّـدره ــا الجمعية
بـنـحــو  8م ـل ـيــارات دوالر ع ـلــى مــدى
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس امل ـق ـب ـل ــة خــافــا
لـ ـتـ ـق ــدي ــرات الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـب ــالـ ـغ ــة 28
مـلـيــار دوالر) .وال تكتفي الجمعية
بــذلــك ،بــل تذهب أبعد منه بــاإلشــارة
إلــى أن «االتـفــاق مع الصندوق يبقى
حاجة لتمويل عجز ميزان املدفوعات
ً
وعــامــا ضــروريــا لتحرير تمويالت
خــارجـيــة أخ ــرى .فالبرنامج يحتاج
إل ـ ــى جـ ـه ــود كـ ـبـ ـي ــرة ،ل ـك ـنــه سـيـعـفــي
اللبنانيني من التضخم املفرط الذي
سينتج عن إفالس مصرف لبنان أو
الداخلية».
التخلف عن سداد الديون
ّ
كـ ــام املـ ـص ــارف يـعـنــي أن الـتـضــخــم
الـ ـ ــذي ي ـش ـه ــده ل ـب ـن ــان ع ـ ـ ــادي ،وك ــأن
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن الـ ــذيـ ــن ي ــدفـ ـع ــون ثـمـنــه

هذه الحكاية التي يستحيل تسميتها
«خـطــة» ،مبنية على «استراتيجية»
قـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع عـ ـ ــن ال ـ ـضـ ــرر
ال ــاح ــق ب ــامل ــودع ــن ال ـب ــال ــغ عــددهــم
نحو ثالثة ماليني ،والـضــرر الالحق
بــاالقـتـصــاد .أم ــا أس ــوأ «نـكـتــة» فيها
فهي «مساهمة املصارف في تكوين
اقتصاد منتج يعتمد على التصدير
وتعزيز زيادة قدرات النمو…» .فعلى
الرغم من أنــه تم تدمير كل األنشطة
االقـتـصــاديــة ملصلحة الـنـظــام املــالــي
في لبنان عبر زيــادة أسعار الفوائد
وتوجيه االستثمارات نحو األصول
املالية والعقارية ،أي الريوع املنتجة
لــأربــاح السهلة والـســريـعــة املمولة
باملال الـعــام ،تلقي املـصــارف «نكتة»
مـ ــن نـ ـ ــوع م ـس ــاه ـم ـت ـه ــا فـ ــي ت ـكــويــن
اقتصاد منتج .أين كانت مساهمتها
فــي ال ــ 27سنة املــاضـيــة؟ ثــم تنصرف
إل ــى الـتـنـظـيــر ح ــول «ال ـن ـمــط الـســائــد
حــالـيــا مــن ان ـع ــدام امل ـس ــاواة والفقير
واالضـطــرابــات االجتماعية والضرر
االجتماعي» ،والحديث عن «احتواء
الضرر الناتج عن ضبط املالية العامة
ع ـبــر شـبـكــة أمـ ــان اج ـت ـمــاعــي مـمـ ّـولــة
م ــن امل ــوازن ــة وض ـمــن أهـ ــداف حماية
األكـثــر هشاشة مــن الـشــرائــح وسائر
املـ ـتـ ـض ــرري ــن مـ ــن ان ـ ـعـ ــدام امل ـ ـسـ ــاواة.
ال ـه ــدف دع ــم  450أل ــف مـسـتـفـيــد من
خالل زيادة النفقات االجتماعية إلى
 %4من الناتج».
ّ
لعل الصراحة تقتضي عدم نقاش أو
ّ
عرض مثل هذه الخطة التي تستهدف
«ف ــائ ـض ــا أولـ ـي ــا ف ــي املـ ــوازنـ ــة بنسبة
 %2.1مــن الـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي،
ليتيح عكس مسار ديناميات الدين

وم ـع ــدالت ــه ع ـبــر خـلـيــط م ــن إج ـ ــراءات
اإليـ ـ ــرادات والـنـفـقــات وع ـبــر إجـ ــراءات
م ـت ـفــق ع ـل ـي ـهــا ب ـش ــأن ال ــدي ــن الـ ـع ــام».
أال تـعـلــم املـ ـص ــارف ذات ال ـخ ـبــرة في
ال ـشــؤون الــدول ـيــة ،أن ص ـنــدوق النقد
الدولي يرفض أي برنامج ال يتضمن
خـ ـف ــض الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام خـ ـ ــال خـمــس
س ـنــوات إل ــى ح ــدود  %70مــن الـنــاتــج
املحلي اإلجـمــالــي ،ثــم تقترح خفضه
إلى  %72.5على مدى عشر سنوات؟
السعر القذر
أمـ ــا ن ـظ ــرة املـ ـص ــارف ل ـتــوح ـيــد سعر
ً
الصرف ،فتكاد تكون برنامجًا مذهال.
فـفــي بضعة أس ـطــر ،تشير الجمعية
إلــى أن «توحيد سعر الـصــرف يجب
أن يــأتــي مــن خ ــال بــرنــامــج صـنــدوق
ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي ،لـيـعـطــي ح ــواف ــز من
أجل التعافي الفوري لإلنتاج املحلي
ويـحـفــز ال ـت ـطــور عـلــى امل ــدى الـطــويــل
لـقـطــاع الـسـيــاحــة رغ ــم ان ـت ـشــار وب ــاء
كــورونــا .الــزراعــة ستزدهر فجأة ،ألن
العملة املنفوخة كــانــت تضغط على
عمليات اإلنتاج الزراعي  -الصناعي،
تــوحـيــد سـعــر ال ـصــرف سيخفف من
ال ـح ــاج ــات الـتـمــويـلـيــة ال ـت ــي تـعــرض
لبنان لقصور في التدفقات في حاالت
األزم ــات مثل وب ــاء كــورونــا .أكـثــر من
ذلك ،فإن توحيد سعر الصرف يجب
أن ي ـكــون ضـمــن «ت ـح ـ ّـرك ق ــذر» حيث
يكون تدخل مصرف لبنان محدودًا
ب ـ ـف ـ ـتـ ــرات م ـع ـي ـن ــة والـ ـتـ ـقـ ـلـ ـب ــات غ ـيــر
املضمونة».
إذًا ،بالسياحة في ظل أجواء كورونا،
وبـ ــالـ ــزراعـ ــة الـ ـت ــي سـ ـت ــزده ــر ف ـج ــأة،
وبــاإلدارة «القذرة» تريد املصارف أن
ّ
توحد سعر الصرف.

هيكلة «غير شكل»
ف ــي خ ـطــة املـ ـص ــارف ،ل ـعــل أك ـث ــر جــزء
ّ
ي ــت ـس ــم ب ــال ــوق ــاح ــة ه ــو ذلـ ــك املـتـعـلــق
ب ـ ــإع ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة الـ ـقـ ـط ــاع امل ـص ــرف ــي.
تشير الجمعية إلى أنه «بعد تسوية
ديــون الحكومة املحمولة من مصرف
لـبـنــان ،يـجــب أن ت ـكــون إعـ ــادة هيكلة
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع امل ـ ـصـ ــرفـ ــي بـ ـعـ ـن ــاي ــة ف ــائ ـق ــة
ً
وبناء على كل حالة بحالة.
وتقدمية
وإل ــى جــانــب مـســاهـمــة امل ـص ــارف في
التمويل واالقتصاد والناتج املحلي
اإلجـمــالــي ،فــإن إع ــادة هيكلة القطاع
امل ـص ــرف ــي ه ــي خـ ـط ــوة أس ــاس ـي ــة فــي
عملية التعافي نظرًا إلى اآلتي :صحة
ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي لــدي ـهــا وقـ ــع قــوي
عـلــى الـتـصـنـيــف ال ـس ـيــادي ،املـيــزانـيــة
املـجـ ّـمـعــة لـلـقـطــاع امل ـصــرفــي مرتبطة
بميزانية مـصــرف لبنان والحكومة،
وتجعل القطاع املصرفي مركزيًا في
أي ح ــل ل ــأزم ــة ،وال ـق ـط ــاع امل ـصــرفــي
ك ــان تــاريـخـيــا يــدفــع حـ ّـصــة أك ـبــر من
ال ـض ــرائ ــب ،وه ــو ق ـط ــاع ف ـع ــال يـخــدم
ال ــذي ــن يـ ــريـ ــدون أن ي ـص ـب ـح ــوا رواد
أعمال في االقتصاد الجديد».
وت ـ ـكـ ــذب ال ـج ـم ـع ـيــة حـ ــن ت ـش ـيــر إل ــى
أنها «تتكئ على أمــر أساسي يتعلق
ّ
ب ـغ ـيــاب ال ـت ـخــلــف ع ــن مــودع ـي ـهــا مــن
أجـ ـ ـ ــل اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــة» .ت ـف ـت ــرض
ال ـج ـم ـع ـي ــة أن امل ـ ــودع ـ ــن ي ـح ـص ـلــون
ع ـلــى أم ــوال ـه ــم م ــن املـ ـص ــارف ،لـتـقــول
ّ
إن تـقــلــص الــرســامـيــل «ي ـجــب أن تتم
معالجته حالة بحالة من قبل الهيئة
الناظمة (مـصــرف لبنان) باالستناد
إلــى معايير بــازل  ٣والهيئة الناظمة
ّ
ستقرر أي مؤسسات ،إذا كــان هناك،
يجب تصفيتها .ويمكن لهذه الهيئة
الناظمة أن تشجع بعض املؤسسات
امل ــال ـي ــة الـضـعـيـفــة بــرســام ـي ـل ـهــا على
االن ــدم ــاج ،بينما سيسمح لآلخرين
باستكمال عملياتهم».
إذًا ،ملاذا لم تصدر املصارف بياناتها
املــال ـيــة املــدق ـقــة ح ـتــى الـلـحـظــة إذا لم
تكن خائفة مــن اإلف ــاس؟ ألــم يفرض
املدققون أن ّ
تتقيد بمعايير «بازل »3
الـتــي تـفــرض اتـخــاذ مــؤونــات بنسبة
 %45ع ـل ــى ال ـخ ـس ــائ ــر ال ـن ــات ـج ــة عــن
تــوظـيـفــاتـهــا ال ـس ـيــاديــة وف ــي الـقـطــاع
ال ـخــاص أي ـضــا؟ فمنذ أي ـلــول املــاضــي
لم تنشر غالبية املصارف ميزانياتها،
ومنذ نهاية كانون األول ،لم تنشر كل
امل ـصــارف أي مـيــزانـيــة أو بـيــان مالي
مقتضب حتى.
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تقرير

بين باسيل وحزب الله:
خالف
ً
سلعاتا أوال
ميسم رزق
ّ
ُيـ ـص ـ ّـر رئ ـي ــس ت ـكــتــل «ل ـب ـن ــان الـ ـق ــوي»،
على ادع ــاء «الــوحــدة».
جـ ُبــران بــاسـيــلَ ،
ذلـ ــك ،إن كــانــت ال ـســرديــات التي
يــصــح ِ
السابق كافية
جية
الخار
وزير
ُيقدمها
َ ِ
ِ
ّ
حلفائه قبل خصومه .ال يتكلم
إلقناع
ِ
ـاصــر وال ُمعني
ـ
ن
ـا
ـ
ب
ـروك،
ـ
ت
ـ
مل
ا
بلغة
إال
ِ
ع ـل ــى أرض املـ ـع ــرك ــةُ ،م ـط ـل ـقــا إشـ ـ ــارات
«حـ ّـمــالــة أوجـ ــه» فــي ات ـجــاه ح ــزب الـلــه،
مــن دون أن ُيـسـ ّـمـيــه .إش ــارات َ
زادت في
ِ
ّ
وتوسعت معها دائــرة
اآلونــة األخـيــرة،
االستفهام التي َ
تطبع عالقة الطرفني.
َ
األكيد أنهما ال يلتقيان إال على قضية
اسـتــراتـيـجـيــة تـتـصــل ب ـع ـنــوان حـمــايــة
لبنان مــن الـعــدو اإلســرائـيـلــي وتثبيت
الـ ـ ـ ــردع مـ ــع ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــدو ،مـ ــع اخ ـت ــاف
أيـضــا فــي النظرة إلــى هــذا الـعـ ّ
ـدو (حق
الداخل،
«إسرائيل» في الوجود) .أما في
ِ
فكل ما بينهما يكاد يصبح متناقضًا.
ّ
متوازييُ ،ي ّ
ْ
صعب
يسيران على خطني
ُ
وصــولـهـمــا إل ــى نقطة مـشـتــركــة ،ســواء
ل ـج ـه ــة ع ــاق ــة ب ــاس ـي ــل مـ ــع كـ ــل ال ـق ــوى
الحليفة لـلـحــزب ،أم لجهة مقاربتهما
للملفات املالية  -االقتصادية ،وهــو ما
ّ
تظهر في مواقفهما في الهيئة العامة
مل ـج ـ ِـل ــس ال ـ ـنـ ــواب أو ج ـل ـس ــات ال ـل ـجــان
ً
املشتركة ،وصوال إلى مجلس الوزراء.
ُ
مكن وصف باسيل ب ُ
ـ«الصداع الدائم»
ي ِ
َ
ـدراج ــه
ل ـل ـحــزب .ي ـنــجــح غـ ُـال ـبــا ف ــي اس ـت ـ ِ
ـامــن م ـعــه ،حـتــى على
إل ــى خــانــة ال ـت ـضـ
ُ
حـ ـس ــاب ح ـل ـف ــائ ــه اآل ّخ ـ ــري ـ ــن ،ثـ ــم ي ـنــكــر
ذل ــك عـنــد أص ـغــر م ـلــف ال يـبـ ُـصــم عليه
ِ
ال ـح ــزب بــالـشـكــل الـ ــذي ُي ــري ــده بــاسـيــل.
فخروجه عاتبًا في مؤتمره الصحافي
األخ ـي ــر ،شــاكـيــا ب ــأن ال«ح ـل ـيــف» لــه في
ُمحاربة الفساد ،إنما ّ
مرده االنزعاج من
تصويت وزراء الحزب في الحكومة ضدّ
َ
الطامع أبدًا ّ
لجر
معمل «سلعاتا» ،وهو
ِ
َ
خياراته ،مهما كانت.
ِ
حــارة حريك إلى ُ
أم ــا ُم ـف ــارق ــات ــه امل ـث ـي ــرة ل ـلــده ـشــة ،فهي
انتقاده لتموضع الحزب السياسي إلى
ُ
ّ
ـدرك
جـ ِ
ـانــب ا ُلــرئـيــس نبيه ب ــري ،وهــو ي ـ ِ
ج ـي ـدًا عــمــق الـعــاقــة ومـتــانـتـهــا ،وأنـهــا
ّ
ذلك ،يستطيع
للحزب «أمن
قومي» .مع ِ
ّ
فــي لحظة أن ُيـ َـجــمــد حملته التعبوية
مجلس
ضد عني التينة ،ويــزور
رئيس ِ
ّ
النواب من دون أن ُيثير أي ملف خالفي

ـود ُمطلقَ ،
معه ،بل يتعامل معه بـ ّ
بعد
أن َ
أوج ــع رأس الـحــزب ِم ــرارًا بافتعاله
داخل البيت الواحد.
املشاكل ُ ِ
ِ
ول ـي ـ َـس ــت امل ـش ـك ـلــة األخـ ـي ــرة م ــع رئـيــس
تيار املردة سليمان فرنجية بعيدة عن
أسباب «العتب ّ
السري» ،إذ يرى باسيل
أن الحزب لم يقف إلــى جانبه في ملف
«الفيول املغشوش» ،رغم دعوة الحزب،
على لسان نائب أمينه الـعــام ،الحلفاء
إلى تسليم املشتبه فيهم إلى القضاء.
ُي ـق ـ ّـر الـحـلـيـفــان ب ــوجــود اخ ـتــافــات في
الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،كـ ـم ــا فـ ــي مـ ـلـ ـف ــات ح ـيــويــة
ُمــرت ـب ـطــة ب ـع ـنــوان امل ــرح ـل ــة :االق ـت ـصــاد
وامل ـ ــال ،لـكـنـهــا «ت ـح ـ َـت سـقــف الـتـحــالــف
االس ـتــرات ـي ـجــي» و«فـ ــوق أي م ـحــاوالت
ُ
التحالف» .هذه ُ
«مسلمة»
النيل من هذا
َ
وفق ما يقوله نوابهما .من الطبيعي أن
ال يـكــون هـنــاك رأي مـ ّ
ـوحــد بــن الحزب
َ
داخل التيار
والتيار ،فاالنقسام أصبح ِ

ُي ّ
قر الحليفان بوجود
اختالفات في الملفات
االقتصادية والمالية

نفسه .على سبيل املثال ،ما حصل في
الـهـيـئــة ال ـع ــام ــة ،ح ــن صـ ـ ّـوت عــونـيــون
ضد اقـتــراح قانون ّ
مقدم من حــزب الله
وح ــرك ــة أمـ ــل ل ـت ـعــديــل آلـ ـي ــات مـحــاكـمــة
ال ــوزراء .وفــي مثال آخــر على املقاربات
املختلفة ،يتحدث الطرفان عن الكهرباء،
خـ ّ
ـامــل،
ـاصــة فــي ش ــأن إن ـشــاء ثــاثـ ُـة مـعـ ِ
وهـ ــو م ــا رف ـض ــه الـ ـح ــزب م ـن ــذ حـكــومــة
الرئيس سعد الـحــريــري .ومـثــال ثالث،
وهــو اختالف جــوهــري ،ظهر في لجنة
امل ـ ــال وامل ـ ــوازن ـ ــة ،أثـ ـن ــاء ن ـق ــاش الـخـطــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ع ـ ــن ح ـجــم
امل ـســؤول ـيــة ال ـت ــي تـتـحـمـلـهــا امل ـص ــارف
والـ َـدولــة فــي مــوضــوع الخسائر .ففيما
يجنح العونيون أكثر في اتجاه تحميل
ال ــدول ــة م ـســؤول ـيــة أكـ ـب ــر ،وهـ ــو مــوقــف
عـ ّـبــر عـنــه بــاسـيــل أخ ـي ـرًاُ ،ي ـصـ ّـر الـحــزب
عـلــى أن مـســؤولـيــة امل ـص ــارف يـ ِـجــب أن

ـان ــم الـتــي
ت ـن ـسـ ِـجــم أق ـل ــه م ــع ح ـجــم امل ـغ ـ ِ
اكتسبها أصحابها في العقود األخيرة.
ّ
وللطرفني مقاربة ُمختلفة في ما يتعلق
ب ــأص ــول ال ــدول ــة وال ـخ ـص ـخ ـصــة ،وهــي
نقطة ُيـعــارضـهــا ال ـحــزب ،بينما يؤكد
الـعــونـيــون أنـهــم ال يـطــرحــون األم ــر من
زاوي ــة الخصخصة ،بــل االستثمار في
ب ـعــض ال ـق ـطــاعــات ال ـتــي تــؤمــن أربــاحــا
للدولة .حتى فــي اللجوء إلــى صندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ،يـنـطـ ِـلــق ال ـعــون ـيــون من
حـ ــاجـ ــة الـ ـبـ ـل ــد إلـ ـ ــى سـ ـي ــول ــة بــال ـع ـم ـلــة
األج ـن ـب ـي ــة ،وأن ال وج ـ ــود ل ـخ ـيــار آخــر
ســوى «ال ـص ـنــدوق» ،مــع تأكيدهم عدم
القبول بأي شروط سياسية.
آخــر الـنـكــزات العونية لـحــزب الـلــه أتت
أم ـ ــس م ــن ال ـن ــائ ــب زيـ ـ ــاد أس ـ ـ ــود ،ال ــذي
ّ
ً
أش ـع ــل سـ ـج ــاال ح ــن ع ــل ــق (ع ـل ــى ق ـنــاة
«أو تــي ف ــي») عـلــى الـسـيــاق السياسي
ُ
مكن حمل
لألزمة االقتصادية بأنه «ال ي ِ
ال ـب ــارودة والـشـعــب جــوعــان ،الـلــي بــدو
يحمل بارودة بدو يكون شعبو مرتاح».
وم ــع أن أس ــود أش ــار إل ــى أن مــا يقوله
«هو رأي األميركيني» ،وأن املشكلة هي
في «عدم وعي الداخل وتحصني البالد
ضد الفساد» ،غمز من باب أن «الحزب
لن يستطيع الصمود من دون تضامن
وطني ،وأن على الحزب أن يعرف بأنه
ال ُيمكن أن يجمع بني الفساد واملقاومة،
ألن ذل ــك س ـيــؤدي إل ــى تـفـكــك مــن حوله
مصادر في التيار الوطني
في الداخل».
ِ
َ
ـان ّ
يوصف حالة
رأت أن أســود «كـ
الحر ّ
وال ي ـت ـبــنــى رأيـ ـ ـ ــا» .ل ـك ــن كـ ــام ال ـنــائــب
الجزيني أثار الكثير من اللغط ،خاصة
ب ـعــدمــا أث ـن ــى عـلـيــه ال ـق ـي ــادي ف ــي تـيــار
املستقبل مصطفى علوش ،الذي اعتبر
ً
ت ـص ــري ــح أسـ ـ ــود «مـ ـ ـس ـ ــؤوال ومـنـطـقـيــا
وبارقة أمل للبنانيني حول مصلحتهم
َ
أضمر
بــدل املـتــاريــس اإلقـلـيـمـيــة» .فهل
ً
أسود في موقفه هذا تحامال على حزب
الله لتحميله ما يتعرض له اللبنانيون
مــن حصار وتجويع؟ وهــل هــذا موقف
حزبه أم رأي شخصي؟
يجتمع الـحــزب والتيار
رغــم مــا ت ـقـ ّـدم،
ِ
على ض ــرورة عــدم تفجير التناقضات
َ
بـيـنـهـمــا .فــال ـخــافــات الــداخ ـل ـيــة ُيـنــظــر
إليها بكثير مــن االنــزعــاج مــن قبلهما،
ف ـ ــي لـ ـحـ ـظ ــة ان ـ ـه ـ ـيـ ــار تـ ـ ـف ـ ـ ِـرض ت ــرت ـي ــب
تنحصر اليوم باألزمة
األولويات التي
ِ
االقتصادية واملالية.
(هيثم الموسوي)

